
, .. 

esi 
ATBAASINOA RASILMIŞTIR 

(Senelik 7,5 ö aylık 4 lira) (~ayı•• 100 para) 

IZcıLıK: -
~MI s o N A -, K Al 

tamamhyan liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml 

lngi terede 
Birleşmeler 

:•
1
d4nümüdür. 8 linci ordu Ceva_o . nizli 

._ 
0Praldarımıııa ----·-------- .. ~ . 'ı!01•ı•ra1r, J•Dİ nasıl yerleşti tutuluyor 

ı '-r " kıpıııadıa 

220 Bin fran· 
ee bir tablo 

Londra (e.a) - Çörçfl 
k tı bineıioi teıkil edeD ıi· 
'f • i pnrtilcr ıdferi yarıa 

Vindıoıd" yapılacak inti· 
tıapla"d• bük iimetİD blma· 
teaini \aniye edecek t•· 
•ilde nutuklar ıöyliyecek· 
1 rdir. 

)'~ •lttfıdea baka· Kahire, (a •) - Almın· Boynes Ayres (ı.a) - Paria, (a.a) - DüD 
~~tılara, a td larla ı.ublı muharebesinde Arjıntin hükümetine ıu t f raoatz ve dOnya tarihi ııe 

'pll L ·' '' kara 1 ~ ~ 1ekiziaci lagiliı. :orduıunuD olup, Almanlar tarafından ait eaki tablolas 1atışa çı· 

'

:'it ~a IU iri 'I • • t 'IJ f b kk ı "I• Ye b i yeni me•zı erıne , yerlethk· orpı enen v pur a u. • k ulmııhr. Bu arada 220 
t ır acı ı1>1 1 • d . ·ı l d 1 A , vireameği ko· erı aır tanı it ge miştir. • yıpı an protestoya 1· bıo fıankada tablo olmuş· 
~.PQtaı· . • Ba yerleşme pek kanla ol· man buiciyeıiaden cev p tur. 

la zencuı· y · z ı d 1 · · F k b P Parçalandığı maıtur. enı l e lan ahlar ge mııtar. • ıt a cevı p 
' · aOngll hücumlo Alman bıt· i:İIU tutuluyor. 

1•tlld&limi . t larıaı yararak bir (yol ı ç· --•--

~ t•11:ıa111ı.;:D ab~ mıılar, 8 inici ordayu bu· Almanlar 150 tank 
l b'''•ınıa k ti radaa geçflerek yeni mcv 

~.r>'~,'~!" .~.a;un~: :ıileri yerleımiılerdir. kagbetti. ıGODdB iki 
~-•il bir zaferi ---o--

•tıı ll:ıQabeduinİD Elli rehine bin ölO verıuor. Rus-
ı~, t '' tarihi bir 1 O Ü t h lb t ~ ..... ·•~il edea ba daha ar g n n a r a ı-

__ .. __ 
Çör çil 
Sarayda 
Loodra (a.•) -Bay Çö • 

ç•I dün sabah 11r.ya iİ· 

derek Amerika seyahatinin 
D eticeıiai ıöylcmiştir. Kn 1 
öğleyia yemeğine alıkoy· 

muştur. 

--- o-- -

Hctipler ara11nda malaa 
f :ıakirlara, liberal •• itçi· 
ıere meaıup kimnler bala
oacaktır. Bunlar ara1ında 

.şçi lideri Atly •• liberal 
ııderJcriudca Siakler ••r· 
dır. 

H6kümet pamzetlerinia 
•eçimiade kıı.anmalırıaıa 

tamini için y•pılaa ba te· 
şebbüılhı bllyiik bir ebem• 
niyeti qardu; çllakii ıoa 

~1eçimlerde mUıtakiJleıiD 
aımı:et eri kazanmıılardu. 

--o---~ ~,.: ...... ve mft Londra ( a .a ) - Maoş nı UBCB tamir edf gor 
tta,t ı,~111 Milli Şe kan•h Alman askeri L u· 
,, ''"lc~~ye CID ve maaıdaalığı telefon ve te!· Londr (Radyo 8.15)- ebelö ta - Çörçi.I ilk de-
l d'•I. •lrler ıun- rraf mubıbclFahc ıtah ip Almanl r Kurak ve Sivu· k k f • • •d 

1 
't '••a.'? etmemek edenler bıklnada zecri mu topol hucomuaı iki gllGM r 85 ergeldi 8 lllm&t· 1 • 

• ~ ''•111 d.. ameleya bışlanmıthr. 50 devam ediyor. Bu mubeı tı - Madfıt (• ı)- Bir hıu p d• •ı k 
1 L Ort LQCIOID• t.• • b' 1 k 1 oede dücmon 15 tank k•·)• f 1 b' · d 1 k IBSI e ar• 
ti,, ~•L ~''•i 0 

• aııı re ıae o ara a ıamıt " .. ı oıu ımıyeıın e c 11& 
~,, •aaızı dolaı betmiıtir. Günde iki b a C b ı b ~ h. ,._, .. d • : ve anç1alu meydana çık a. · • e nt.tarığ•. ir ço.k logi· şılaşıyor 
·•tı .. eniı.cıle 1 ölüye mal olmık hdır. ı ı ı ı ı ''' r • rılmana dağa 50 kişi ıiı - ıı ous ıye erı ge mıştir. 

,. L 11111 "•b 1 <:· .... t ld dil b- L d ( ) R t 
/ ' ' "' ~. 1 .•ecı ara aacığt ilin edilmiştir. u ... 

1 "P0 • ıman u· Bunlar a1ker yüklüdür.. 00 ra •·• - oy er 
~ ~•d Ptatıı hakkı~ cumlunn kalcnio şim r li Bir kıç ta harp mılzemui ajıaunıa aiyaıi muhabiri 

, 't• 1, •r' incittliini --•-- tarkiahıe çevirmiıtir. Kılo y&klü gemi mevcuttur. bildiriyor: Ç&rçU Vaıiaıtoa 
''''' ~'hl yoktur. Düşmanı buJ .. topçuları düımanı mern i __ 0 __ dan dönüt6adea beri 1•· 

j ~-'t. lıe bu milli Y•ğmuruna tutup 1500 ö.ü kıada Avam kamara1ıada 
'fi~· tenıia eden dug"' U yerde gerdirmişlerdir. manlftf ID yapılacak ve iki iDD ı&re• 

\ ·~ \t ~ e lrabramaa AlmaDI r gece harp ı t- y cek ol•n müzakereler ~içia 
basacakmış medikleri için k•lelerde aotıkları baı1rl•nıyor. 1940 yıhada 
Kahire ( a.a ) - 8 ı ci gündüz yap lan tabribtb Berlıa, (a. ) _ Almıa kabine1ini kurduktaa 1IOD· 

~Otl logiliz orduıu gen it bir sa ramlr için Ruslar fırsat bu· aıkeıi mabfıllerinde • belir· ra bay Çö,rçil ilk defa ola-
llıı ara baya doğru ilerlemektedir. layorhr. . tildiğiae göre 1 IOD kiDUD rak Avam kamar11ınclarblr 
.--~tni • Ba 11ha 1abile kadar d[. • --•-- 942 den beri600binuh75(10 itimatsızlık t•krirlyle kar• 

~., (, ıyor 1aamaktadır. Yeniden b r Müttefikler top 5600 tank, 4000 uçak ıalııacaktar. 
"-~'h·~) - Ç6rçil tehir itr•l ettikleri t•Y a •hnmıı veya tahrip edilmiş- ---0

--- .. 

ı "'tt,,, e dea Siaı•- İle haoii tehir oldutu ma- ve Rum el tir. Mısırda du 
,'' ,,

1
. dair gelea luın dej'ildir. Sunanla ber• • 

-
11 ~ 1' 1•1D••• ol- ber lngiliıler dliımanı De· kuvvetleri Halif aks rum nazik 

L..'ı_.''••d·ı'''•tle bazı rede balaraa orada vurma· Berlin (•.•) - Lo Gızet Londra ~ ı •e • . Londra (ı.a)- Roytere 
,.. 1111 L eııal, bB· i• ıı.aıetmiıtir. do Lozac Af ikadaki iki r •l ••rpt V göre Afıika harbnnn dl· 

'9 't'~ •• ıoara o--·- aıuhuip ordunun kuvvet · aıington (a.a) -Lond· ._ y i z l 1' ••• aüm no.taaını en e aa• 
• 1 •l1lemiı- leri haklnadıı m l i'ıma.t v. • faya gitmek üzere olan· in ,, ) Almanı dahlar m&dıfaa ediyor.Sa· 
,rı ,,"-......... ar riyor ve diyor iti: "Alm D ıiltereain Amerika b&yfi!ı auala beraber Mu1rda da· 

~)'• ..__ Od kuaJnodıaı 12S bia kiıidrn :lçiıi Loıd Halifaluı bari· rum vahimdir. 
"" ovayı ibucltir. Müttefiklerin İH ciyeye giderek •eda etmiş- ---o---

" geçmişler bir milyon kadudar . ., tir. 1 k d • 
·~ .. ~~\tralar Londra (Rady .. 8,15) - T ,-.,,.0 t___ k Mühim s en erıye 
1~ ~--.. ;·•) - Mıa· Masra Matrah geait laaha- 8 Si a YO a•• .., } tehlikede 1 
~ \....~bit OQ lcilometre hHında pazartesi gürıü Londra (a.a) - Düo 0 UŞMe er Londra (a.a) - Almaa 

~t, '-ll•da b&Jük kanlı muharebeler ceryan cereyan ~den Afrika mu· Viıi, (•.•) - FracıPnJn zırhlı kollar1 Emiryayı r•c· 
't' N:Phlılrtad1r. etmittir. bcr~belerı hakkında henüz Afıika umumi valisi Mera· ~iılerdir .. Düşma~ birlikle-
~ ~d•d •Is.in Çia Mıbver nvretletİDİD odu· ahılit yoktur. MuJıarer ç~I Petenle , uzun mBddet rıain bu ılerlemesı lıkeade 
~it, ••ı dı teı- vayı i ... çliklcıi sı..bit olmuı· Elpayaya kadar yol boyun-,görüımüştür. Bu 'sıörüıme- riye ve NU vadiıiDI tolall· 

' tur. ca davım ediyor.. y ehemmiyet verillyor. keye d&ı&rmektedir. 



SAHiFE 1-------------- (HALKlr4 SESii--------------

Sılahat ve içtimai 30 S 
Mactverıet velraldi neye ş E H -. R 
N~r~atın~n M hkA Jd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· _____ I a um o u ==============-------------

lırem tlbırtllaz. •ı••A~:~.;~~ b~:~;;e~0:~: Gazetemizin Yamanlar Nal, 111 
Verem - Tlbukül b•·j•• g6men Vecabat ele l~ı · t kk•• •• K d tU Çİ 

ıili deuil D ve "'Kocb,, ta· kı da 30 aeae afif cesay.ıı eşe uru amoın 8 d 
nfıada• lreıtolut.1an mlk- 98 bin lira pua cezallna Hıllnn Seıiain on &çl•· Verem Mtlcadele cemi· ı Halka te 
rob•• •icada gkfp yerreı· mabktim o!mu1lard1r. &I yıhaa baıma11 clolayiıile Jetinin Yamaalcr kampı Uıer~, •iliyel .;+ 
... ı.dea laaıale r~ı~m bu· --- - ıazetemiz• bir tebrik tell'· camarteai ılinli açllacalr, mıh, •• , •• t çl .. 
lqık. ıoayal bir butahktır. Ko··mu··r nfı çekmek liUfüad• balu· lıtlyenler pazutesi rllnO 1 kutalarıada k ti 
Tlberklloı mikroba çok ••• aevimli •e çok dtğerll kampa çıkmıya bııh1acak· lerdea bir pır 
lrlçlktlr. Giizle gör&lemeı b d ı ı i ti 
A.c:ak mlkroıkop denile• Jhtİy&Cl auat u•t amam mi lr m • lardır. m' r. • ... 
•• lllrıc yl bir kaç bhı de- bay Selim Sa rpere ılster· Kampın ri•111l içia il· Ticaret o .ıa" 
fa ltly&te• aletle görüle· Deaiz yoHyle lzmire aıi dlii bu! llt&fklr aeıak•· zamla macldeler.(i•t• mi• talana• ko• .si. 
t.IUr. bhn miktarda kok kömlr& tiadeD dolayi en Hmimi d&rlüiüace temin edilerek ne '."retle te fi 

Tlberklloı mikrobu her ve bir miktar da zero diz teıd:klrlerimizi ıunar1:1:. cemiyete verilmiı ve \a•· te1bıt edecek 
r••• balaa.ur. Hasta) rın maden kömlrü g .. tiriltcek ---o--- lar kampa taıı•mııhr. basırlıyacaklı"· 
pb1ıdıj1 !talğam ve tü ü- tir. Kıtlık kömir ihtiyacı U Verem Mlcadele cemi · 
rlk karadaktan ıonra toıa nın stok edihnHiae kömü. ııa&den kÖmÜ• yeti idare be1eti kamp içla 
topl'9ta kanımuı yabud mlietHH İ tarafındaD baf• •• t• ·ı~· 

1 
ı&adeJik bir yemek lliıteıi d ru ge iri 1 Karııyak• • •Hdratılz •• bflğiıiz erem- lanmıfbr. bas1rlanmııtır. dd lad• 

lilerla lralfaadığı mendil, __ .. __ Sılıarya •apara dl• · Kampa çıkacaklar ma- ıi • cdi 
1 
•ı k,.pıll 

ptel, lraıdr ve HireDiD limanımıza bir parti Zero· : ., ••• den sreçirilecelı •e dl~~kl n ·.,itrl••" 
etrafa detm•ıile yahilt 'fe· Jan•ıslçllı"lr 1 Dl ·- l 1 . B t K Dl 1 l ı 1 KÖ!Dlrli get rm fttr. U alacaklaltrl kartlarlaj.,kam• badaD elİDİ 10 

IHllilerJa ökı&rdBii zaman ~ömiirler fabrikalara veri . ı pa rirecelderdir. ' .. Kamp Be· de me'fcat • ajq)arındaa çıkaa damla- iki çefmelik Sailb ba Is 
aklarla Ye daha b!r çok DIDda yatar Hbikahlardaa fecektir. lreti her 1ln fÇID çadırd• 9 adet çalıp 
10Darda etrafa yayılır •• Nazif oğlu Muaıhf a takı· Sakarya va para ikinci 300 kanıı, barakalarda 350 ara•almaktadır~ 
•• J•rde bulunur. aalper ıınlak baaıoda aeb ıeferiacle kok klmlrl ı•· karaıtar. § Kart•J••:.. 

Tliberlrlloz ._?likrob• ze almakla mef!gal bala••• tlrecektir. --o--- motora•• çab ............ 
rh•ı• •• ylf11ekhge tla1~- Maaı'f Hi1eyia ığJu ibra• --o--- G~dı• kJı• gide• hlıeyi• 
•• IDa. Öl&' G n. ı K t • t•kım elbiı .. ı.ı • . uaeı ıııg bim bl'l'lfln cahiad D 27 a pu BJ 
altında bir k•ç sa ttrı ve lira pHaıını yaakeıicHik Yuvası lek bir do• bir 
' .. ı'°!ı d1rerec•du"1ı·1r •rcakı.f:ıta •Dreuıe çafd•i••d,.. ,.ka· Ba yr & mı dıt•ncl•n ,.1s.•• 

v r aç a ı • zar ıa- 1 t .. • • Oıta mektep mezunla· ff kat 
tla lllr, Rutubetli, lraraa· ınaıı, ır. Düa yazdıgımız rıbı bu el b' .. d'kli b 8 ... d 

hlr loı yerlerde çok uzua § Kemerde Bucada ota- ıilakü Kaputaj bayramı ::;,.::. "1!:~.~:: 
1
gitm:k 

1 
lkiçeımelik luP" 

yaıu. Karanlık ve biva rur Hüseyin oğlu lbr1ıbia içia faaliyet ıababtaa baı· 
1 

H 1_ li 34 ıaJılı e'fd• 
ıı ı d d 11· b B zere ••• auramuaa m • f rı ..... ,..,. • ., •• ıehir'erde I ace er •••• 1 ,. il a lar•Hfhr. Pıorama arru• t t kt d' J mit oğla Ral ~ •• 

0 --1111lar ıı' .. em• ve tiyat- cadaa almıı oJdağa bir tor- ı k t 10 d Cil racaı • me e ır er. L k bir .,.. 
HH " .. o arara Ha a m· 1 MU ti t tldk d'I aOf olar• 

ro ııW yarle.e srelealerın ba içeriı;ade köylO aığara· buriyet meyd&aıada b&tla kt racaa arl e bb.• 1 • 1ele1iadılİ St!•f 
l~lade ••remli olup yerlere ıını satmakta olduiu iörii· mllkiye ve askeriye erkaDı me e 99 ı·~~ er 11 1 mu· 67 yaııada Fa~ 
tllrl,·eahrl~ baframuıdalsl lerek y•kalaamıı ve bakkıa- toplaaarak Atanın aaıtı ayeaeden geçıulmeldtdlr. te <hakaret ettilid; 
••rem mıl<ropları g&ı,eş c'.a \:ahkikate batl•amııhr ö li d t ki · - J • 1 o-- - lanaraa.. bakk• .. . • · a a e nu a ar ıoy eamıı, • 
•11wı ı•rmlyecetı içın \1ZUTa ---o-- . . A A k b L ı tır 
mldd11t Jlfavabıllr ye diğul " kaputa~ı~ ebemmıyeti teba Sf J 8 • ta uaf aBIPlf • 
••t•·· laaanlara bu1aıabi· '1 umurtafı·aıı· riiı ettırılmiı ve aaıta çe· • d l .... 
• ~ . leak takılarak datılmıılar- rıstan a ızıır lılf 1 

H yvanlardan yanlız Geçea hafta bıraz yiik- dır B J d' • '- L • - 1 d 
l t f' t' b b f ' e e ıye A·n ı aıvnlla• 81 n il' lnelr tllterk81oza ia1anlara se *'D >umur • ıa 1 11 

•_ • Bayramın ikiaci k11mı de- nia yolluı?lı tanzime karar 1 

Ş• ~· lr d d ta bar az da.:ba düşmiittur ü tü d bilb J e ıepr. l~aı7e a ar eae· ve dab d&9 • b ki ·• aıı ı n e ve a11a 9ermiıtir. Beledi1e fe• he- Motora ' 
met.rle dıfH hayvaD n- a \:me.ı e ••• Kuııyakada yarıılar yapı-! t' b b t t t•-·1- t bilamam ••• ıs • 
L--Lıl 1 1 y..lr. •1 1 1 ye ı u 111aı a e •••a 
.,... oza•a• •Ha ara geç· lıcıktlr. Allsım eg eace er k d K b • talauaın ıa1ıdl 
till ır. ' 1 1 c0zııandırılantar yapma ta ır. • rlıtan bır -· ıv·i emem şl r. " de buarJaamıştu. ._ b 

1
. . 

1 
•-t 4 7 942 camartP" 

Tiberk&lozlu İ'leklerin par11 • ıa ı • acaa ır. ıtJI• 
· '' JI 1

- •• •• kadar uzatılall 
lltleriade de ,ıukrop bu- l o uı airleteb ve yer- ızm·ır askırllk ıu. Uzumler Ba mıclc•l • 
laadata içia lr.ayaabıadan Jere tükürotilrJeri tıöıiile11 9 kU •aaıtalan•• 
1alaad ~aat6rize edihı~~dcn yt·di ~iti bel~c.iyece tecıi- bastadıı Veriliyor •• ı., M. M ... 
l~lea ÇIJ' ıltlerdea mıkrop ye 1:dılecektır. 1 t ola il• 
lltıaaa ı•çebilir Huıuıi iıleriacle Uıta G~çenleıde larlllsleı • ana;u 1 ·ııa\ ., .. 

H11le vlcadu. ve bain· GÜNÜN ŞAKALARI : Kalfı, Çırak, A11aele, lıçl utılan ı3JO toa kara 8zl• raca )arı 1 

ıaldar1 zaif olaa çocuk u ---------- kullauaa lı aalaipleri (Tlc· mUn tHUmlne devam edil· • BASMAff• 
l~I• lraydamamıı 1Bpb.a'I sarllliuorıuıt. car, Bakkal, Lokoatacı, mektedlr. Ea mllalm kııım ~ ALI uı..\1 
~IJ alt ~·" telalikelldir, 1 T&tilac8, Bıi Balıçe •e ıl· tiılim tdilmlıtir. 

1 
81 

VEREM tNSANA NA· Koca bir yel clefirme- ri aabipleıi •. · · · • · .) D•KK T Jml 
SiL GEÇER? Dİ • Ôoüade sr•nİf bir , .. 1 yıalanada balundaldarı 1 A 1 s NATKAll 

Veremli kimıelerin yere lorıı• uzaamıı, ıeıialemeie ı •damların • D~faa cllzdaala· lzmiria yeri•• temla G~NC VE Alllt 
tlklrdBfl b•lg•mın karu· çılıt~• Tombul te vıe 'far. ııada 942 ıb~ıyat 7oklama· la••• ve ucuılak etleace • Bt!J Af. 

k - k K ı b ı d 11 ve Hkerhk durama ol· 
Jarial toz toplraga'- aradım_•· • . o~ı.a arıl,. a 1e ld .. e· ı mayaaları hizmetlerinde iı· yeri lımıtpaıa ltal•araada Arı•f D 
11 ~; vereıı · ~c;ıir lig& ıırmeaıaıa n çıa yapı ıı -

1 
'bd t 1 . b •çANKA YA aile ballçı• • • _.,. 

d. .1 1_ 1 d' di-i . . h am e me erı •• ıa eye " K d' i~ ••m1ın ığı:um m~rı ıl ı e ~l.ı aaı er ueme ı ıç121 göaderüp durumlarını teı- ıldir. oma ı mas • 
kapalmıtmııu etıı-f• sıçıı- ıo ·ayor: bit ettirm~leri liıımd1r. Miiıteıilerimizdea ıör· 
J•• damlı c ~ Ju. 1 hutaa a - Deiirmenciliğe mil Bu ribi aalreri biımet· mlı olduiamuı ratbettea 
kallaudıiı men Hl pı,Jıh, bııl.ıtlınız! leriae olanlar aakeri mab ceHret alarak ba kere Hl 
ıatal, tallı lr ve aarieyi au Tombul teyıenia koca11 kemelere •erilt.cektir. te •aryete luıımlarımııcla 
da kaynatmada• kullan- cevap olarak ıunu ılyli· Biiyle askerlik hizmetle· blyllr ve yeni tebeddlllt r•t• Meıhar Ok 
•akla tlbetlclloılu b11ta yor: tini yapmıyanlan zabıta yıpılmııtu . Mllt•• 
fara• opmeıi veya çiğnedi· - Hay1r, refika ıeri • ku9 vetlerinia am11ml kont· Sa11a halkımızın bir lreH H 
jl lokma,. batkHıD• ye· lemelc IÇİD bir •aatllltör rolancian evvel oubeye g&a· relmelerini tavıi1e ederi•·ı Tar•: 
....._,, .. aattım iaHnla- tıtedi. Oaua ıçia yıpbr· derilmeleri kendi menfaat· Metrubatımıı her keaeye FEV~ALAO 
ta ... , •• reçer. tlım . Juı iktiıaııadadır. elviritli ve uclıdar . 

• 



''f.l j 

lırım-ıza-ID-BD~-Ekm k ~-; Blr·H;~;~~ı~bj~ bina.ı-=--=-Kı-a_h_r_a_m_a;,ı~a-~-a-n•-ik_t_o-p-eJ-;,;-, - ı t.mmua 

1942 

~Alleritalı yüzde 25 nın OçOncO 
rrıct ile arpalı katından ·dOştu 

1 fltat.. 
1 

Tieuc.t vekiletinde•ge- Is an l:>ul - K utuluşta 
....._ 3 _ ıen emir üzerine dünden 8arutbaoe caddesinrie 52 
ft S itJbırea • lzmirde çıkarılanlnyıh evde oturan Abdur· Yapan • S. 
·~ . ekmeklere yüzde 2S oi~be· rahman kııı liç buçuk ya-

'
l~ı 1

1
1 

1
1 

ibl boıu• ticde arpa kuııtırılmağc tınc!a Ayga evin üçüncü 
er açarke• L 1 1 t '•I• 1 ıı•ı •nı mış ır. ut pencereıinde oynark n 
IDklaı yok· Baadan Hara daima 1>irdea bira ıokağa düımüı 

l ı.ı_ d b ayni kalite muhafaza edi· ve vücudunun muhtelif yer· 
~ '~ • • katı t.ı- ı k t k t' k k k . "lbl,J . ere e ıp e me çı a lerınden y1ralaamııtır. 
h~ •rı yapma· ıılacal..br. YaHh çocuk derhal 

taa :·~~ açma· BUCDA Y GETiRiLDi Şiıli Etfal haataaeaiae kal-
\ bı, •i 

1 
ik _ Din lımire 1000 ton dırılaHk tedavi altına ahn-

~. ~ra 1 6Do· bliğday getirilmiıtir. Mül- ınııtır. 
,,~, ~· .neydaaa hakattaa 1aha alınan bağ· 

,ı,' Je~iade oJ- dayfar Ye arpalar da r pey· 
)1, •~ttık, . derpey getirilmektedir. l•-

't •ltı •er ıamez ıe Ye ofiı L müdürleri dlin 
\ ,,11:• alındık.. Tirede tetkikat yıparmk 
,,, t dıı bayatı- alrıara Bıeri şehrimize dön· ' ç,: 1 pabaıma mBılerdir. Tiredea öoümüı
'lr fllke• yara- deki bıfta ' içinde mühim 

~ .. i" tayyareci· mikdarda b~ğday getirile· 
'>J · cektir. 

-·-'ti •recm;e gir· ' •e iş yapıyor-
~~-- Bıçak taıım~k 
\ •kta oldaiam Mecidiye b•nında yatan 
'itil Oaaiveuiteeiai Nuri oğiu Ekmem koyun la 

'l>,t· tıyyareciliğe F eyıullah oilu limailia ü
to,;•deydim. Fa- zerlerinde birer bıçık bu· 
~ ~~trıiteyi biti· laaarak alınmııtır. 

'la ~I b, Mektepte § Karantina 311 ıoka k 
1
-. ~ lcııfa (evler.:- 18 1ayılı evde oturur Os· 

1 L "•lif • 'd • ti.~ 'dl oraıya a mau kııı Emın boıyamala 
~illa. Yo.r. Ben de Ahmet oğlu [Abbaa erbt ş 

~.._ b Şııqdf uhk birbirlerine ıöymck •ureti 
>,d,'•• bavadiı le hakarette bulunduğu .. · 
'p da •• folu· d•n yakalaamıılardır. 
- 01• dayanı-
' ~:·~ !••"•diy•- Zorla para almak 

-o-

---o---
Sarhoşluk 
Kemer 1546 ıokak ılb 

ıayıla evde oturur Muıtafa 
oilu Mu.tifı Darak ıarboş 
oldu6a halde kira ile otur 
duğu eYİae geceleyin gele· 
1in gelerek c•mlarıuı kır -
dığı ev sahibi tarafından 
thıiyet edilmesi üzerioe 
ıuçlu yakaJaanu~hr .. 

Kız kaçırmak 
llıiçeımelik 408 ıokak 

27 say ıh e•de oturur Hı· 
ıaa oğlu Sami Osman kııı 
Emineyi izdivaç vadiyi .. 
kaçırdığı ıikiy t edilmes ı 
uıerine yakalanmııtır. 

Zina 
Kemerde 1510 ıokak 1 

oolu evde oturur Mustaf • 
oğla Mehmet k11çınıoy ile 
Mehmet kızı Remziyenin 
ıioa yaptıkları Murat oğlv 
Nevzat selek t•. ıfınd il ş -
ki yet edifmeai üıerine~sı: ç· 
!ular yakalanarak tabkikı -
ta başlanmışhr. 

t,l~IJÇ~n en ıon ltf•iye yaogıa 11huında 
-.,ti w•den ba SüJenm5n oğJa Nuri Sao ş 
l.t, ~D, · ~u~ada Adem ojlu Mehaıet Yıl
'ldQ~fta ıçıade maz Kuıadaıı otelinde müı 
,16~11 burü~ - tecir~n buleaaa ıbr•him lzmir Askerlik ŞU .. 

~''•ra •ıı ke.ıJ .. oila N•zmi Fındıkçioğlu- b • d 
t'; tJi IQfb diya· DUD arkallDI takip edert k esın en: 

'-,' fj~ ile ıeçea yangın yetlcrine giltikleı i Z bılıt kuvvetleri hıra
~tlt b ll~amadıiı 11rada Nuri maidur Naz- fındcn yakalanan ıakhla , 

1 
eri yok- minia yanına yaklaıarak yoklama kaçakl rı, bak ... 

T .. . u Tarihinin 
Ölmez Yiğitleri 

Y a~an : Gônül Emre 
-3-

Ttırkleıri, kırıp geçirmek fikriyle yilrlyorlardı. 
Fw ıat pek 11 yol lmııl rdı ki, Kılıç Aral•• bir· 
d~o bunları baatı. 

Yiğıtleri ile öyle saldudı ki hepıiai darma &ta· 
ğıa etti. Fratuız kuma;1d•nlarınıa çoiu &idil, di
ğerleri de kaçmak VG C(lalarını kurtarm•k zoraa
da llaldılu. 

K'lıç Crslaa bani• ıa ~rdıoı bırakmadı; karar
gah! nna kadar kovaladı. 
Düımaaın eli ıHih tut anlarının tlmeai kılıçtan 

geçirdi. Y alaız kadın, çocul: ve nbıb,lere do
kunmadı . , 

Bu Tlirk 11feri1 Aral ınlH yahgına saldum•••• 
ikinci ceıuıaı vermiı ba lunuyordu. 

Kılıç Aralao, çok geç neC:en, 500 bin kiıilik 
büyllk bir baçhlu İluvvetbia doğru ilerlediil ba
berıni aldı. 

ı<eodi emıiudelıi aıkuler, Haçlalanakinin on-
da biri o den bile azdı. F .tkat damar!araada r&rl· 
yen Tü:k kanı, bu kalsbahğı11 6zeriae atdma11•a 
yardım etti 

Türkler "lzoık" ı kuş afaJI h•zhlua kabram•Dca 
saldırdılar. Likio bu koc ı yığun yerinden 01••· 
tamadılar. Bu akın bir lıı erre daha telua.laadı .. 
Yarım milyonu bir avuç. insacla atmınıa im~la
ııılığıaı g3ıüace, Aaaıdo uyu, b1 çhlara meaar 
y•pmayı tHufadı .. 

Onlar ilerlerken büı ün geçit noktalanaı tata-
rak ve İfe yarar her '-'Yi yıkıp yakarak çete H· 

vatı yapm•j"a karar vt rdi.. 
Bu büyük sür&, Kıhç Aralanıa bu pliaı karp• 

ıında adım adım eı iyord J. 

Suriye topraklarına a irdikleri ılimaa. Hyılan 
çok ~zalmış bulunuyordu . 

Bu ıel benGz akıp gitaıiılren 15 bin DaDimar-
kıı ı Ar.ı adoluya rlrdll~r. 

Kı'ıç Arslan bunları d• karıılach. Vuraıtaler. 
Gözleri hauubua ateşiyle yanan zavallı Daalmar
kalılar, neye uj'radıklarır ı bilemediler. Çlakl bir 
teki kurtulmamak üzere yok edilivermıılerdi. 

Fakat aıgın ıel durrmyordu. Oıı iklDcl aıraa 

ilk yılında 260 bin kişilik bir haçlılar orduıu da· 
ha Kıfıç Arsıanıa ana yurduna saldudı. 

O, yirmi bin kiıiyl •tcnıyan ku•vdiyle bunları 
karııJamaktaa ve yiğitç e •urutmaktan çekinmedi. 

Bu kızgın kılabahi" arıı öııce yıpratıcı kl
çük akınlar yaph. Bu akınlarla bıçhlar ordaıaaa 
iy:ce Hrah. Nibayet mu•ıtam bir meyd•n ıaY•tı 
verdirerek 20 bin erile 260 bin kişilik batı ordu-
ıuııu bozguna uğrattı. 

t..; E fıh livata y•pmak için le~· yaların ıimdtye kadar ~ nt · Elh s· d ı 
~IJ lldOllOD Tik dtiii eve bu ıuada di• relerde Ve kimlerin yanın· amra ınemasın a ı 
.. ,, Ot; yalDıa ter ıüçlu Mebmd ile bi. • Ja çahıtıkları tesbit edile- Matinelerdcın itibue n 2 büyük filim birden t 

-.._,"~Olca anlı · tikte üzerine çullana,ak cek ve bunları çahıtıranlar : 1 - y aryete Kızları ı 
. "'ıı ~ kolayını 230 liradan 70 lirHıaı zorla buıuıi ve resmi hizmete ; ı 

~ •ı, diyor, •larak kaçbklan tikiy. t alanlar Hketl ceza kano P•tricia Etliı - Jıck Hulbert ı 
' 'tt.:d•r bara• edilmiı ~va her ikiıi yaka- llUDa rche cezalandıralmak ; 2 - R E 8 E K A 1 
'' t•tl t&r.kçey.i lanmıı ve raldılıları para- üzere Afyoa aakeıi mab ! F L O ı 

T Joaa ontıiae - •urence li9ier 
L
1tl ~· bır ~11 SO liaraıı elde edilmiıtir. ~emesine sevkedileceklertir : Seanslar: V.Kızları 2-5 40 930 Re beka 3.20 7. 101 

.. ,, •liaıelerl duaua için yanında biımt. : C erteıi vcı p•z r 11.40da, ba,lar ı 
t.')'- t: Bu maıum itir.f üıesrine tinde, bağında, hrluınd•, ~----------------------.1,., 'aıartı, yol.. oaaD ali, çocuk göılerit e bıbçuinde işçi kulllaouı-
h~~tt:~~h .... , • bakıyor •e or•d• ilk def ., ıu iıçilerinden 942 ·ihtiyat !T yyare sinemasında ~6 f 
~~~.. ite avaL döğ61t6ft& mücadeleyi ka- yoklamuını yaphrmıyaulatı 0':---~-:..=-=-~--=~-:---:-:-~---:;;-;~--:.-:--:---~ "'" b ~ • •- 2S·6 94 l tarihinden itibaren 3 filim biıdeD ı t eri her Hamak için (biriaen aımi ukerlik ıubeaiae gönde•· •. 

1 1 
·ı· - ili 

h )il - IJO'I 1%Ce 101 ı 
~d~ ... ve iyi ıöriiyorum. , Bu iÖılerde 111eleri kendi menfaatleri : Al •ç ki ı 

--:~ ~Oiruıu ba1laaaa iti bitirememenin iktizasındandır. 942 ihtiyat : ayın OCU arı ı 
. 't, ''•anl•r. acımı okuyorum •Ve işte yoklamaıını yıphrmıyanl11- ~ 2-Franıııca ıöılll ı 
.• ~··P ... o zamaa anlıyo:um ki, kar· na muhokkak •kerlikl• : M t r b b .. • ı 

) ... ~ b İçinde ,unda taıHız bir ldelikanh ilişiği vardır. Alik•cfulııun : a maze ın e egı ı 
ttJ ' vızife dejil, lteDİmsediği bit h•· on göre tedbir ittib z et ı 3- Almaoc• ıöılü ı 

"''" İ•ter· n atruc1a •ı11t•a ;-;mut mcıeri ehemiyetıe ilin olu· : Sıhhat tesadüf deiil ı Wr ..... nr. nur. _. ____________________ : 



SAHlFE4 

YAÖ'-.1 TUHU. LAR 
1941 e a a vve ki ı ar 
mahs eırınio sat ş serbest - - - oJ 

1941 ıenesi ve dab;a evvelki yıllH m11bıulü yagb U§ cephesin- Yüz bin amele Mııı>ırds 
tohumlar ıçin Ticaret vek letinita alaŞai• tedbir bek· \ hk• l d bil' 
lenmekte idi. Diia ıebrimiı ieki alikadarlıH gelen bir de olaeanlar ta ımat a an 
emirde h11 yağı tohumlmrıa sataş ve ihraç fiatlerin iıer· Londra (•.•) - Rus cep Londn, (ı.ı) - Londra- - 0 - _, 

belt olduğa bildirilqıiştir. bninden gelen haberlere daki Norveç mıhfiJJeriae Loadra (a.a) i' 
Ancak emre göre ellerinde yaihğı tohum hulun an· göre Alman tanklarının ve göre Almanlar No. •eçi tab· meydan mubarebe~, 

(.,, bunları 15 temmuz a kşamına kadar !!!intaka lica· bine yckın tayysrelerinia. kim etmek i~in büyük ga~- ticeleri heaüı ıh0ob 
ret müdihlüğüne müracı t ederek çuvolh.yacak ~r. timdieye kıdar Rus cep· retler ıarfedıyorlar. Tabkı· Iklnd meyda11 (ıO 

0 bmir için depu edecekierdir. Mühürleıımıyen ya~lı betinde beniiı bir gedik mathl çchşmağa mecbur birinci meydall ~ıt· 
togumlar, ancak 9~2 mabıu üoüıı tabi olacığl ibraç açmağ• muvaffak olmamış· edilen 100,000 kişi arasın· ıiyle karııt1rıl1P1f1, flati rejimi ile •evkolunabileceklerdir. lard1r. Şimdi orada büyük da şimale ıürülmüt olan Şimdi ! aııl l.De•• ,. 

Alikadarlar. ticaret müdürlüğüne bir beyanname t ak harbı oluyor. Norvıçli ~öğretmenler, Po· Matrubun cenub;:f 
•ereceklerdir. Bani r da mıho kalite ve miktırları Almanların 60 tayyareıi loLyah1ar da bulunmaktadır taraya gelen . 
blldlrilecektir. Malların ihraç edilirken vapura yükle daha düşürülmüı ve 15 Ytaiden mühim miktar· yapılacak barbıO 
kea çuvallarındaki mühürler buzulmıyıcakt1r. tankı tahrip edilmiştir. Al· da Norveçlinin mecburf iıe ıekil ve neticedir· 

Bu emir bUh ıH e lJe riade •uHm bulanan tüccar· mı!!ll rıa .ba11 mevzii ilerle· çairılacağı Haılmaktıclır. ____ ,., 
ları memnun etmiştir. Evvelce susam fi.tinin 72 kuruşı m~leri kerı.dileri için bü· ----o---
kndar yDkıeldiği ve şimdi iıe 5015 kuruş ka dH düş yük kayıpları inta~ etmlı· lkı•D CJ• cephe 
lllill malumdur. tır. SivHtopolda birn: iler 

Vekilet ıunm ti~ ret~ndan zarar görcD müll bıil lemişlerse de ehemmiyeti Vışington (a.a) - Loaı 
Jeria durumunu kartaı c ktlr. Karar, •usam, ke~en to. yoktur. Burada Almanlar AajeloıTaymiı gııete1i di· 
m.amu, ay çiçeği, ar şit ve kendir tohumu tacnlet lnı yeniden 1500 ötü vermiş yor ki: 
afikadar etmektedir. lerdi!'. Volkoftaki k yıpla • ı lagifü:luhı Simal Afri· 

---~0--- I da 30 bin kiıidir. kıtda üıtüste uğradıklan 

Kı~k ç belası -- -- munffakıyehizlı kler, r Lib· 
- • ld ya'J&D b ybı, Mısırda lhiıil 

latanbul - Norimın , evvelki gece Şehzade başında S IVftS topO 8 olan vaziyet durumun teb· 
ıezerkea Zeha adı~da 16 b•ılarınd~ ~bir arkadaşına Ber!in (ı .a) - AlmılsJ lıkelerini göıterir birer mi-
te1d&f etmıı ve : resmi tebliği Şimnlden ge· saldir. Almanlar, lagilix 

"Sen b' r.ıim ıevgilimle konuş1Jyor .nuııno, bu işdea !en Alman tümenleri Sivas· mağlubiyeti ile neticelenen 
••zgeç ... " dem'ştir. topo;• karşı hücumlarına ıon Libya hareketini görü-

Nerimanın tınışhğı bir erkekle bir c:ıüddt t evvt! tferam ederek Sf•astopolun aüşe göre ikinci cephe1JİD 
:nihıaHbct p •yda eden Z ehra, bu m~arefeden ~9aıgeç· l.doğu!uodaki Tvernıya köı · açılmasına eogel çıkarmak 
miyeceğini ıöy.eruiş, :;u yüıde3 iki geuç kadın arHın· f.,zini geçmlı ve düfm\ .nın makaadiyle yıpmıılardır. 
de H'Ç uça bı'Ş bışı bir dö1ö~ bış lamııtır. çetin mukavemetin~ lurdık· Her halde ikinci c•phenia 

Fakat bu est11rd11 N '"rİ.JJan çıntaı11ndan çı kardığı tao sonra tabkimaha iç ıçılmHı [müttefikler için 
bir jilatle, yüzünd ~a ve kolundan yaral.ımış, ız ıonra çenberiae girmiştir. Hruret haline gelmiştir. 

Afrikad 
kuman , 

deiitt 
-·-

LondH, (•·•)ı 
ter Çorçil Av•~1 : 
ıında demiıtir 

u _ Şu 1 11d• 
1ııolı 

ceryan t!den b' 
beler hakkındı 

1
.,0 

bir demeçte bO ,ııı 
G oe 

temiyorum. • d• 
lek 25 bıxir•11• 0 

k 
.... ,ı 

yerine ı.ııe ısı.. •'' 
mutanhj'ını t•b , 

"'' etmiş ve b~ dilıJI 
metçe tHvıp e 

____ __.a ..... da gürültüye koıın z.ıbah memuı luı tar&fındaa yaka· y h d• -~o---
laamıtlır. a u 1 r d 

Zehr•. tedavi alhna alın mı,, Neriman hakkında ta- Al h. d Afrika a MısırB 
1ribaı. başıanmııtır. ey ın e Kanlı mu- Teaıio' 

----- rarlar ) 
harebeler Loadr• <•·~"1 Milli kor nma kan nuna Sofya (a.a) -· 'Sobram• maksadları b• ·ıi 

ya meclisi baıvekil Filofun Kahire (a.a) - Marsı tere büyik e!~1

111 Muhalif h reke . verdiği yabudi leytarı Matrubun 60 kil cı melre ,.,. küaetine ye111 

Keçeciler Kemeralh Tuzbane so:;(ağında Ömer oğ· tedbirler hakkında JiyUııyı kında Fukı mevkiinin gar- vermiştir. ~ 
lu Ş1Jayip Ser beden Şük • ü oğlu HaHn Dilmaa ted•rik ikinci okunmadan •onra bın4a düşman kav9etleri- " 

i ettıri karnelerle ekmek alarak •evkettiği sırada yaka- kabul etmit ve bu tedbir· yle muh1rebyee nevam edil· Halk e I 
lanmıı ve her iki ıuçlu haklarıDdı meıbut ıuç npb melltedir. 

1 yıpıluak milli korunma mıh~•nıeaine ~evkedilmiştir. ler kanun mahiyetini almış• Yeni Zelanda lutaluı ki kOO 
f, § Keçeciler Alipafa meydanında zahireci HHaD hr. cumartesi ııece1i Alman I t 
ç oğlu Hüıeyinin dükkiaıada 800 kilo arpı bulunduğu Zay• lntalariyle şiddetli mubare· .'.ı," 

fıyat mürakabe memurları tarıfıadau te.bit edilip 1 d P " 

k belerde bulunmuş ar ır. Halk e••o,J'ı llakkında tanzim edilen mtııııbut suç zaptiyle milli o· S k N f id · d " 
y ö e ü us areınn en Harp sabasındı geniş ve o;a O 

runma mahkemesine sevkedilmiştir.. aldığım Nüfus hüviyet cüz· Hyyıl çarp ı ımalar olmak· raılar devabul 
ti § Keıtaoe paz.rıada Murat oğlu Süleyman tara· daaımla 175 acı ~laydan tadır. lngiliıler daha ziya· gene lıtao. de" 
Y~ fıadan 11 çu vıJ arpı gö tü rülü •hen görülerek yakılan · aldığun terbiı ·teakeremi de düşmana fazla zar1ır pıoföıörlerıo(ldpl 
11 mıt vt~ hıL:kıuda meıbut 'uç :ı ptı yupılmııhr. zayi ettim' her ikiıinin ye· verecek mevkilerde muha · tarafından ıf 

81• r k asıldı niıini çıkarac i•m'dan bil· rebeyi kabul etmektedir~ yatında .,ıı)~,,_if zııı 

kr kümlcıri kılmadığı ilin olu· ler. konferaı ·~:'1.,i 
y~ Ish•;hu! - Ç t leli . m b · r lsöyüode t c ıJ taksimi Gece ay tfığında yapı- dan soar• - ;ıs' 
in meselc:1inuen çıka 1.1 k vğ n . tic e ıinde ç ko'cuya öl nurS k k k'" b ' . lan muharebelerde Maraa yine Halk ef~,-' 

dlrea birııih yar hy re Hüseyin Kiby h kkındı lti \ . ö .. e 
163 

boy dna kıyesı ıabaeaiade) .. fı' 
J• k e e ayt Mıtrubhki kuvvetlerin çev· lıO" dı idam hükmü kkt 'iyea kesbe.ttiğı o de ıa kendiıi sllmı ~tı • yenı oy. an . ~ L k'. riade bir J,ıı 
mı Hüaeyia KibyG son ncfeıiae kadar ıoğakka hhğnı ı h ve lzqıırde ıeJibettıa og rilmemek için ou mev 11 cektir. Bu fı1~ıı' 
lar muhafuı etmi~ ıepbıya çıkuı lmı.:11aa yırıy dak iskeın· lo mıh lle1i burç ~ok ğı terk etmfşterdir. Alman fardan bıtlı•"'f,ı 

leye bizzat athım ı chafın d kilere (Hakkınızı beli e48 No, lu e• de muk ım. kuvretleri Marsıa Matruhun etmeleri tııı 
d',

1
, edin) demı .. tlr. Sollra boynuna ip aeçirilmiı ve CCHll j 328 Ruim oğla celatet- doğusundaki yolu puartesi .•.•. 

Y • .. .. k · t• borç bıl&r• nı hulmuıtor. tin & c~t guaıu esmıı ı. 1 •• lr p il ... ,1ı•• 
M•uA • b·ı tl • • ( Saadet ) "'•••l•d•• ahan:.. Çor k .,. o 1 'o'' 1 1 oıvan20 l e erıcızı karpa ••• H H CI alula OMDii Tal•• 


